
Siellä missä muutkin.

TYÖNANTAJAN JA TYÖYHTEISÖN 
MERKITYS OSATYÖKYKYISEN 

TYÖLLISTYMISESSÄ



Keinoja osatyökykyisten työllistymisen 

edistämiseen: 

• Miksi osatyökykyinen kannattaa palkata?

• Miten osatyökykyistä henkilöä kannattaa 

markkinoida työnantajille?

• Mikä merkitys työyhteisöllä työllistymisen 

onnistumisessa on? 

• Miten työyhteisöä valmennetaan ottamaan 

vastaan osatyökykyinen henkilö?



Milloin henkilö on osatyökykyinen ja 
onko sen määrittäminen tärkeää? 



OSATYÖKYKYINEN –

TÄSMÄTYÖKYKYINEN

• Osatyökyinen on henkilö, jolla on 

käytössä osa työkyvystään.

• Osatyökykyisellä viitataan henkilöön, 

jolla on vamman tai sairauden vuoksi 

haasteita työmarkkinoilla.  

• Osatyökykyisyys on yksilöllistä ja 

sidoksissa osatyökykyisyyden syyhyn, 

sekä työhön ja työn vaatimuksiin.  

• Jos terveys ja muut yksilölliset tekijät 

ovat tasapainossa työn vaatimusten 

kanssa, henkilö ei ole osatyökykyinen, 

vaan työkykyinen eli toisin sanoen 

täsmätyökykyinen.

• Tärkeämpää on keskittyä ihmisen sen hetkiseen osaamiseen ja 

motivaatioon. 

• Ei pidä keskittyä työkykyä alentaviin sairauksiin tai vammoihin, jota 

osatyökykyinen sana käyttö voi tukea. 

• Osatyökyisten tarpeet voidaan jakaa: voimavaroihin-, osaamiseen-, 
sekä työmarkkinoilla toimimiseen liittyviin tarpeisiin.



Miksi työnantaja ei palkkaa 

osatyökykyistä? 



Työnantajan huolet osatyökykyisen 

palkkaamisessa: 
• Yleensäkin uuden työntekijän 

palkkaaminen on riski. 

• Työnantajalla ei kokemusta 
rekrytoinneista

• Työntekijä ei selviä tehtävistään.

• Ei ole sopivia tehtäviä. 

• Muut joutuu tekemään hänen työnsä.

• Työyhteisön luultu tai todellinen 
asenne. 

• Tarvitsee enemmän perehdyttämistä.

• Tarvitsee toisten apua myös 
muissakin kuin työhön liittyvissä 
asioissa.

• On usein pois töistä.

• Ei ole tietoa tukimahdollisuuksista

• Eläkevastuu (suuryritykset)

• Yrityksen omat osatyökykyiset



Keinoja ja hyötyjä 

osatyökykyisen 

palkkaamiseen



Työmarkkinoiden tuntemus



Työmarkkinoiden tuntemus
• Uudet työpaikat syntyvät 

pääosin pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin. 

• Alle kymmenen hengen yrityksiä 

yli 90 prosenttia,  yksinyrittäjien 

määrä kasvussa.

• Monella yrityksellä ei ole 

resursseja, osaamista tai 

kokemusta rekrytoinnista.

• Osaavaa työvoimaa on usein 

vaikea saada. 

• Yhä useammin työpaikoista ei 

ilmoiteta julkisesti. 

• Työmarkkinoiden vaihtelut, 

ajankohta, sesongit, taantuma, 

nousukausi jne.



Työmarkkinoiden tuntemus

Lähde: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_yrittaja_hyva_tyonantaja_2020.pdf



Työmarkkinoiden 

tuntemus:

Tutkittua havaintoja pienyrityksistä:
• Luottamus, avoimuus ja tiedonkulku 

parhaalla tasolla.  

• Eriarvoista kohtelua tai syrjintää ei juuri 

esiinny. 

• Työntekijät voivat usein käyttää työaikaansa 

myös henkilökohtaisten asioiden hoitoon.

• Työntekijöillä on laajat 

vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön, 

työtehtävien jakoon ja työtahtiin.

• Suotuisimmat vaikutukset olivat  niillä  

työllistymisen  tukitoimilla,  joihin  sisältyivät  

taloudelliset  kannustimet  työnantajalle  

osatyökykyisen  palkkaamiseksi  sekä  tuki  

työpaikan  ja  työtehtävien  mukautuksiin. 



Hyötyjä osatyökykyisen palkkaamisesta 

työnantajalle: 
• Ratkaisut liittyivät johtamiseen, osaamisen 

kehittämiseen ja yhteistyön vahvistamiseen. 

• Hyödyt kohdistuvat työyhteisöön, työolosuhteisiin, 

työprosessin organisointiin ja työn tekemisen 

tapoihin. 

• Kustannussäästöt ja ajan säästö ovat selkeitä 

tekijöitä kun mukana on työhönvalmennus-

palveluja. 

• SROI-luku Ratko työnmuotoilusta 1:3. 

• Työllistymistä edistävien palveluiden tuki 

työnantajalle ja työntekijälle, sekä työyhteisölle. 

• Osa-aikaiselle työlle on erityistä tarvetta, mutta 

vaikea saada tekijöitä. 

• Osatyökyisen asiakkaan tilanne tunnetaan ja 

tiedetään yleensä erittäin hyvin. 



Keinoja ja menetelmiä
Työjärjestelyt ja työn 
mukauttaminen:
• Lähtökohtaisesti työntekijällä on  

riittävä työkyky suhteessa työn 
vaativuuteen

• Huomioidaan osatyökyisyydestä, 
sairaudesta tai vammasta johtuvat 
haitat. 

Keinoja mm: 

• Ratko, IMBA ja Melba, työn räätälöinti, 
työaikajoustot, etätyö, liukuvatyöaika, 
osa-aikatyö, lomarahavapaat,  
apuvälineet, työkokeilu, 
työhönvalmennus työolosuhteiden 
järjestelytuki,  palkkatuki 
(rekrytointituki)



Keinoja ja menetelmiä

IMBA ja Melba

• Ovat arviointimenetelmiä, joiden avulla 
arvioidaan työn vaativuutta ja henkilön 
taitoja. 

• Tämä auttaa tunnistamaan objektiivisesti 
kuhunkin työtehtävään sopivan hakijan.

• IMBA ja Melba soveltuvat kenen tahansa ja 
minkä tahansa työtehtävän arvioimiseen. 

• Niitä voidaan hyödyntää joko yhdessä tai 
erikseen.

➢ IMBAlla saadaan käsitys työn fyysisestä 
vaativuudesta ja henkilön vastaavista 
taidoista.

➢ Melbassa keskitytään psykososiaalisten 
taitojen eli työelämätaitojen vaativuuden 
arvioimiseen. 

➢ Tällaisia ovat esimerkiksi kognitiiviset,
sosiaaliset sekä työtapaan, kuten 

omatoimisuuteen liittyvät taidot

Työn muokkauksen Ratko-

menetelmä

• Ratko on työyhteisö- ja työtehtävä-
lähtöinen menetelmä, joka tarjoaa keinoja 
työn analysoimiseen, järjestämiseen ja 
muotoiluun. 

• Sen avulla työntekijät tarkastelevat yhdessä 
organisaation perustehtävää suhteessa 
omaan työnkuvaansa. 

• Ratkon avulla perustehtävät selkiytyvät, 
päällekkäisyydet tulevat näkyviksi, ja kaikki 
näkevät, mihin työaika kuluu.

• https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q0WxzPM
WY&t=4s (video-menetelmän toteutuksesta)

➢ Helpottaa rekrytointia

➢ Tukee työssä jaksamista

➢ Sujuvoittaa työhön palaamiseen liittyviä 
järjestelyjä

➢ Kehittää yrityksen monimuotoisuutta
http://esteetonrekrytointi.fi/palvelut/
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https://www.youtube.com/watch?v=Z0Q0WxzPMWY&t=4s
http://esteetonrekrytointi.fi/palvelut/


WSA-Working style analysis

TYÖNTEKIJÄ: 
Milloin ja missä olen parhaimmillani? 
Mitkä asiat aiheuttavat minulle stressiä? 

WSA-analyysi kertoo henkilön ja hänen 
työtyylin luontaiset vahvuudet ja opitut 
toimintamallit kuudella eri sisältöalueella:

• Tiedonkäsittely

• Aistitoiminnot

• Fyysiset tarpeet

• Työympäristöön liittyvät tarpeet

• Sosiaalisuus

• Ammatilliset asenteet

TIIMI: 
Mitkä ovat vahvuudet tai 
heikkoudet/epämukavat asia, joita tulee välttää 
ja missä asioissa on joustavuutta? 

Ryhmäanalyysi 5-100 henkilölle. 
Analyysin avulla pystytään 
kehittämään:

• Yksilön ja tiimin toimintaa. Miten 
huomioida ja suvaita tiimin 
jäsenten erilaisuutta? 

• Esimiestyötä: miten johdan ja 
ohjaan tiimiä parhaiten? 

• Työhyvinvointia

• Toteuttamaan tehokkaampia ja 
tuottavampia palavereja myös 
etänä

• Ajanhallintaa jne. 

28.5.2021

On johtamisen ja ohjaamisen työväline. 

Miten johtaa ja työskennellä parhaiten myös paineen alla. 
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TYÖNANTAJAYHTEISTYÖN 

MERKITYS



Yksilölähtöisestä 

työnantajalähtöisiin ratkaisuihin
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Ymmärrä 
työnantajan 
haasteet

1

Tee törkeä lupaus

2

Poista riskin tunne

3

Älä tavoittele omaa 
etuasi, vaan 
kumppanuutta

4



TYÖNANTAJAYHTEISTYÖN 

EDISTÄMINEN

Organisaatio

Valmennuspalvelut

Kumppanit

• johto

• päälliköt

• esihenkilöt

• valmentajat

• muut työntekijät

• työnantajat

• muut verkostot
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Palvelun tuotteistaminen

• Minkä asiakkaan ongelman 
haluamme ratkaista?

• Mitä arvoa, lopputulosta, 
hyötyä asiakas tavoittelee 
meidän tarjontamme 
näkökulmasta?

• Mitä ongelmia ratkomme nyt 
ja mitä voisimme ratkoa 
tulevaisuudessa?

• Minkä muiden toimijoiden 
jättämän aukon täytämme?
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TYÖYHTEISÖN MERKITYS 



Työyhteisön merkitys
• Tutkimuksissa työyhteisön toimintakulttuuri 

merkittävämpi tekijä työllistymisen onnistumisessa 
kuin työntekijän kyvyt. 

• Onnistuminen edellyttää työnjakojen, -käytänteiden 
sekä työkulttuurin yhteensovittamista työllistyjän 
lähtökohtiin, osaamiseen ja tuen tarpeeseen.
(Kaikille sopiva työ ja työyhteisö, 2015, Työsuojelurahasto).

• ”Työyhteisössä ei ole yhtä tapaa suhtautua 
vammaisiin, vaan kyse on siitä, kuinka siellä on 
huomioitu ihmisten erilaisuus ja erilaiset odotukset.

Jos tätä ei ole tehty ennen vammaisen, 
pitkäaikaissairaan tai osatyökykyisen tuloa taloon, 
niin suhtautuminen on tunkkaista.” (SAK:n 
kehittämispäällikkö Juha Antila Kyvyt käyttöön 
lehdessä 1/2012)’

• ”Minulle on tärkeää, että vammani huomioidaan 
niiltä osin kuin se on välttämätöntä, mutta 
samanaikaisesti haluan minua kohdeltavan tasa-
arvoisesti suhteessa kollegoihin.” (Emmi Hirvonen, 
liiketoiminnan kehitysjohtaja, ammatillinen 
kuntoutus Katja Noponen Oy)



Työyhteisö
• Työyhteisön osallistamisessa järjestelyihin 

täytyy olla esimiesten ja johdon tuki sekä 
nähdä ne koko työyhteisöä helpottavana 
toimintana. (Työyhteisötaidot) 

• Työyhteisön tulee saada tietoa, keinoja ja 
tukea sekä työhönvalmentajan 
työyhteisölle ja työllistyjälle tarjoamaa, 
joustavaa ja käytännöllistä tukea.  

• Työyhteisö on mukana töiden 
räätälöinnissä.  (Ratko-menetelmä)

Työn sisältö ja työntekijän taidot 
kohtaavat.** 

• Jos työstä selviytyminen edellyttää muilta 
avustamista ja huomioon ottamista 
työpaikan erityistilanteissa, on tästä 
sovittava erikseen työyhteisössä.

• Työnantajan on mahdollisuus saada 
työolosuhteiden järjestelytukea 20€/tunti, 
20 tuntia/kk ja 18 kk ajan, yht. 7200€.  



Koulutus, toteutus ja 
kouluttajakoulutus:

• IMBA & Melba

• Ratko-menetelmä työn 
muokkaukseen

• Yritys- ja työnantajayhteistyö

Muut palvelut: 

• Sertifioitu WSA & TSA asiantuntija

• Palvelumuotoilu (työllisyyspalvelut
ja välityömarkkinat)

• Konsultointi erityistyöllistymisen
kysymyksissä

• Monimuotoisuus rekrytoinneissa

28.5.2021

Pauli Leinonen
Koulutus- ja työllisyysasiantuntija
+358 44 734 5845
pauli.leinonen@vamlas.fi
https://www.linkedin.com/in/pauli-leinonen-
72178094/

Koulutus, konsultointi ja toteutus
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Lähteet: 
• https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_yrittaja_h

yva_tyonantaja_2020.pdf

• https://www.soste.fi/wp-
content/uploads/2020/01/SOSTE-julkaisu-2019-
Valityomarkkinat-ja-tarvelahtoiset-tyollisyyspalvelut.pdf

• http://esteetonrekrytointi.fi/palvelut/

• https://vamlas.fi/wp-

content/uploads/2017/09/kaikille-sopiva-tyo.pdf

• https://vamlas.fi/wp-content/uploads/2019/02/sroi-

raportti_a4_taitto_final.pdf

• https://www.consultica.com/asiantuntijoille/menetel

mat.html
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